
 
 

 
 
 
 
 
“หมามุ�ย” ท่ีเรารู�จักกันมาแต�ด้ังเดิมนั้น อาจเป�นเพียง “วัชพืชท่ีต�องกําจัดท้ิง” เพราะมีขนพิษท่ีทําให�คัน

และระคายเคืองผิวอย�างมาก หากมีดงหมามุ�ยอยู�ข�างรั้วบ�านใครแล�วละก็ เป�นต�องรีบตัดท้ิง เพราะแม�แต�เดินเฉียด
เข�าไปใกล�ดงหมามุ�ยก็อาจทําให�รู�สึกคันยุกยิกได�เลยทีเดียว แต�ป0จจุบันมีการค�นพบประโยชน2ทางยาท่ีน�าสนใจจาก
เมล็ดหมามุ�ยหลายประการ จนทําให�เจ�าหมามุ�ยไร�ค�า อาจกลายเป�นพืชท่ีสร�างมูลค�าได�อย�างมหาศาลในอนาคตก็
เป�นได�  เรามาทําความรู�จักหมามุ�ยกันให�มากข้ึนดีกว�านะคะ 

เมล็ดหมามุ�ยมีการนํามาใช�ในตําราอายุรเวทของอินเดียมาต้ังแต�โบราณแล�วนะคะ โดยใช�เป�นยารักษาโรค 
“Kampavata” (’kampa’=tremors หรืออาการสั่น) โรคนี้มีอาการหลายอย�างตามบันทึกของตําราอายุรเวท เช�น 
มือเท�าสั่น แข็งเกร็ง เคลื่อนไหวร�างกายลําบาก  ซึมเศร�า นอนไม�หลับ หลงลืม เป�นต�น ซ่ึงเป�นอาการทางระบบ
ประสาท ในป0จจุบันเรียกว�า “โรคพาร2กินสัน”ค�ะ และเขาก็ยังใช�อยู�จนถึงป0จจุบัน สําหรับการนํามาใช�รักษาโรค
พาร2กินสัน ป0จจุบันมีงานศึกษาวิจัย พบว�าโรคนี้เกิดจากการ 
ขาดสารสื่อประสาทโดปามีน โดยร�างกายต�องใช� L-dopa เป�นสาร 
ต้ังต�นในการสังเคราะห2โดปามีน และพบว�าเมล็ดหมามุ�ยเป�นแหล�ง 
ท่ีมีสาร L-dopa อยู�สูงเม่ือเทียบกับพืชอ่ืน ในบางประเทศ เช�น 
 อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลังกา ประเทศในแถบเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต� และประเทศมาเลเซีย มีการปลูกและจําหน�ายผลิตภัณฑ2 
จากเมล็ดหมามุ�ยในรูปผลิตภัณฑ2เสริมอาหาร เรียกว�า “velvet bean” 
 ระบุว�ามีสรรพคุณใช�รักษาอาการสั่น ทําให�กล�ามเนื้อ และกระดูก 
แข็งแรง ทําให�การนอนหลับ และสมรรถภาพทางเพศดีข้ึน นอกจากนี้ 
ในประเทศไนจีเรีย ยังมีการนําเมล็ดหมามุ�ยมากินเพ่ือปMองกันพิษงู  
โดยหมอยาพ้ืนบ�านไนจีเรีย เชื่อว�าการกลืนเมล็ดหมามุ�ยจํานวน 2 เมล็ด ใช�เป�นยาปMองกันพิษงูได�เป�นเวลา 1 ปPเลย
ทีเดียว ท้ังนี้มีรายงานสรรพคุณเมล็ดหมามุ�ยในการต�านพิษงูเห�า ในบทความนี้ด�วยนะคะ นอกจากนี้ตําราอายุรเวท
ของอินเดีย กล�าวว�าเมล็ดหมามุ�ยเป�นยาบํารุงกําลัง กระตุ�นสมรรถภาพทางเพศสําหรับบุรุษ ใช�ขับพยาธิ และลด
การอักเสบได�อีกด�วย สําหรับสรรพคุณในตํารายาไทย ระบุว�าใช�เมล็ดปรุงเป�นยาแก�ไข�, ขับป0สสาวะ, บํารุงประสาท
รักษาโรคบุรุษ, กระตุ�นกําหนัด และเป�นยาฝาดสมาน  
  

หมามุ�ย เป�นพืชท่ีข้ึนในประเทศเขตร�อน พบได�ท้ังในแถบเอเชีย แอฟริกา หมู�เกาะแปซิฟUก มีชื่อวิทยาศาสตร2 
ว�า Mucuna pruriens (L.) DC. ชื่อพ�อง Mucuna prurita Hook. วงศ2  Fabaceae – Papilionoideae  
จัดเป�นไม�ล�มลุกทอดเลื้อย ยาว 3-10 เมตร ใบเป�นใบประกอบ มีใบย�อย 3 ใบ รูปไข�แกมสี่เหลี่ยมขนมเปPยกปูน  
แผ�นใบมีขนสีเทาคลุมท้ังสองด�าน ดอกมีสีม�วงคล้ํา ออกเป�นช�อท่ีซอกใบ ยาว 15-30 ซม.  
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ช�อดอกจะย�อยลง ดอกย�อยมีจํานวนมาก กลีบดอกคล�ายดอกถ่ัว  ผลเป�นฝ0กโค�ง รูปตัวเอส “S” มีขนแข็งและสั้นสี
น้ําตาลอมแดง ซ่ึงหลุดร�วงง�ายและเป�นพิษ เมล็ดแข็ง รูปรี แบน ผิวเมล็ดเรียบเกลี้ยง สีดํา เป�นมัน (ภายในฝ0ก มี 4-7 
เมล็ด) ขนาดกว�าง 0.5 มม. ยาว 1.0 ซม. ขอบเมล็ดบริเวณท่ีติดกับฝ0ก มีเนื้อเยื่อเป�นวงสีขาวโดยรอบบริเวณท่ีเมล็ดจะ
งอก ก่ึงกลางเมล็ดด�านหนึ่งมีรอยบุeมลงไปตรงกลาง 
 ฝ0กหมามุ�ยขณะยังอ�อนใช�เป�นผักได�นะคะ ในบางประเทศปลูกไว�เพ่ือนําไปเป�นอาหารสัตว2 มีข�อแนะนํา
การเก็บฝ0กหมามุ�ยท่ีมีขนพิษแล�วว�าให�เก็บขณะฝ0กเปPยก จะเก็บง�ายไม�คันค�ะ ส�วนการแกะเมล็ดนั้น ปกติทําได�ยาก 
เพราะต�องระวังขน จึงควรนําไปตากแดด ในฝ0กท่ีแก�จัดแล�ว เม่ือแห�งและตากแดดได�ท่ีแล�ว เมล็ดจะดีดออกมาเอง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
องค�ประกอบทางเคมี 
 ในเมล็ดหมามุ�ย พบสาร L-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenyl alanine) ประมาณ 7-10% ซ่ึงเป�นกรดอะ
มิโนท่ีพบมากท่ีสุดประมาณ 50% ของกรดอะมิโนท้ังหมดในเมล็ด  

สารกลุ�มอัลคาลอยด2ท่ีพบหลายชนิด เช�น  mucunine,  mucunadine prurienine, prurieninine, 
prurienidine รวมท้ังอัลคาลอยด2 ในกลุ�ม isoquinoline อีกหลายชนิด    

สารอ่ืนๆท่ีพบเช�น  vernolic acid, gallic acid, tryptamine, alkylamines, steroids, flavonoids, 
coumarins, cardenolide 

 

  

ภาพดงหมามุ	ย 

บริเวณริมทุ	งนา 

หมู	บ�านดอนกลาง 

อ.วารนิชาํราบ 

จ.อุบลราชธาน ี



ฤทธิ์ต�านพาร�กินสัน 
 การให�ผงเมล็ดหมามุ�ยขนาด 30 กรัม (เทียบเท�ากับ L-dopa 1,000 มก.) ละลายน้ําด่ืม กับผู�ปqวย 
พาร2กินสัน โดยให�ครั้งเดียวต�อสัปดาห2 พบว�ายาจากเมล็ดหมามุ�ยมีประสิทธิภาพดีกว�ายามาตรฐาน      
L-dopa/carbidopa โดยยาจากเมล็ดหมามุ�ยออกฤทธิ์ได�เร็วกว�า และยาวนานกว�า โดยไม�ทําให�ผู�ปqวยมีอาการ 
dyskinesia เพ่ิมข้ึนเหมือนการใช�ยาสังเคราะห2 (อาการ dyskinesia คืออาการหยุกหยิก หมายถึง การ
เคลื่อนไหวท่ีผิดปกติ เนื่องมาจากการได�รับยาในกลุ�ม dopaminergics โดยเฉพาะยา levodopa) 
 ยาจากเมล็ดหมามุ�ย สามารถใช�เป�นยาเด่ียวในการรักษาพาร2กินสันได� โดยไม�ต�องใช�ร�วมกับยากลุ�ม 
decarboxylase inhibitor (ยาท่ีช�วยลดการทําลาย L-dopa ทําให� L-dopa เข�าสู�สมองเพ่ิมข้ึน เช�นยา 
carbidopa หรือยาอ่ืนๆ) อาจเนื่องจากในเมล็ดหมามุ�ยมีสารกลุ�มนี้อยู�แล�ว หรืออาจมีสารท่ีช�วยลดอาการ 
dyskinesia ได� 
 นอกจากนี้ยังมีรายงานว�าผู�ปqวยพาร2กินสันเพศหญิง  
วัย 85 ปP ท่ีได�รับสารสกัดหมามุ�ยในขนาดเทียบเท�า levodopa  
600 มก.ต�อวัน เป�นเวลา 1 เดือน มีสีผมเข�ม และดําข้ึน  
จากเดิมท่ีเป�นสีขาว และค�อยๆมีบริเวณท่ีสีผมเข�มกว�างเพ่ิมข้ึน 
อีกด�วย 
ฤทธิ์ต�อสมรรถภาพทางเพศ 
 สารสกัดจากเมล็ดหมามุ�ยท่ีสกัดด�วยเมทานอลและสกัด 
ต�อด�วยน้ํา เม่ือทดสอบแบบ in vitro โดยตัดอวัยวะหนูมาทดสอบ  
พบว�าสารสกัดมีผลทําให�ภาวะองคชาติไม�แข็งตัว (erectile dysfunction) มีอาการดีข้ึน โดยออกฤทธิ์ยับยั้ง 
Rho-kinase 2 (ROCK II) ได� 37.55% ซ่ึงมีผลต�อการเพ่ิมการแข็งตัว โดยทําให�เกิดการคลายตัวของกล�ามเนื้อ
เรียบ ส�วน cavernosum ทําให�มีเลือดเข�าไปยังองคชาติเพ่ิมข้ึน และทําให�เกิดแรงดันให�เกิดการแข็งตัวของ
องคชาติในบุรุษ  

สารสกัดท้ังต�นมีฤทธิ์กระตุ�นการสร�างและการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ ช�วยให�ผู�ท่ีมีตัวอสุจิน�อยมีโอกาส
มีลูกได�มากข้ึน น้ําต�มมีฤทธิ์ลดการอักเสบของต�อมลูกหมากในคน การปMอนหนูแรทเพศผู�ด�วยสารสกัดเอทา
นอลจากเมล็ดหมามุ�ยท่ีความเข�มข�น 200 มก./กก. ของน้ําหนักตัว วันละครั้ง เป�นเวลา 21 - 45 วัน สามารถ
เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศของหนูได� กล�าวคือมีผลทําให�พฤติกรรมทางเพศของหนูเปลี่ยนไป โดยมีพฤติกรรมการ
จับคู�และการข้ึนคร�อมตัวเมียถ่ีข้ึน และมีระยะเวลาในการเริ่มสอดใส�อวัยวะเพศครั้งแรกจนหลั่งน้ําเชื้อ 
(ejaculation latency, EL) เพ่ิมมากข้ึน แต�เม่ือนําผงบดของเมล็ดหมามุ�ยมาทดลองในหนูแรทเพศเมีย กลับมี
ผลทําให�พฤติกรรมทางเพศมีแนวโน�มลดลง กล�าวคือ มีพฤติกรรมการจับคู�กับหนูตัวผู�ลดลง และปฏิเสธการรับ
การผสมพันธุ2จากหนูตัวผู� แสดงให�เห็นว�าการรับประทานเมล็ดหมามุ�ยอาจให�ผลแตกต�างในระหว�างเพศชาย
และหญิง 

ในประเทศอินเดีย ทดสอบอาสาสมัครเพศชายท่ีมีภาวะจํานวนสเปUร2มน�อย และสเปUร2มมีการ
เคลื่อนไหวผิดปกติ โดยให�อาสาสมัครด่ืมนมท่ีผสมกับผงบดเมล็ดหมามุ�ยขนาด 5 กรัม วันละครั้ง เป�นเวลา 3 
เดือน พบว�าค�าความเข�มข�นของสเปUร2ม และการเคลื่อนไหวของสเปUร2มเพ่ิมมากข้ึนอย�างมีนัยสําคัญ และมีค�า
เกือบเทียบเท�ากับอาสาสมัครท่ีมีสุขภาพดี ซ่ึงแสดงให�เห็นว�าเมล็ดหมามุ�ยมีประสิทธิภาพในการช�วยปรับปรุง
คุณภาพน้ําเชื้อให�ดีข้ึนได� 

 

 

การศึกษาทางเภสัชวิทยา และคลินิก 

 



ฤทธิ์ต�านเบาหวาน 
สารสกัดน้ําจากเมล็ดหมามุ�ย ลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูปกติท่ีได�รับ

กลูโคสได� เม่ือให�สารสกัดขนาด 100 
น้ําตาลจาก 127.5 เป�น 75.6 มก%
นอกจากนี้ยังลดระดับน้ําตาลในหนูเบาหวาน 
สามารถลดระดับน้ําตาลจาก 240.5 
เป�นเวลา 21 วัน 

การให�สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดหมามุ�ย ขนาด 
50, 100 มก./กก. แก�หนูเบาหวาน 
ระดับน้ําตาลในเลือดได� 18.6, 24.9, 30.8, 41.4, 49.7, 53.1
ภายหลังได�รับสารสกัด 8 ชั่วโมง เม่ือเทียบกับยามาตรฐาน 
ขนาด 5 มก./กก. /วัน ลดระดับน้ําตาลในเลือดได� 

 
 
ฤทธิ์ต�านพิษงู 

ซีรัมอิมมูโนโกลบลูลิน (serum immunoglobulin) 
หมามุ�ย มีประสิทธิภาพในการยับยั้งพิษงูเห�าโดยพบว�าหนูท่ีได�รับซีรัม
3.4 กรัม/กก. ก�อนการได�รับพิษงู (ขนาด 
ซีรัมอิมมูโนโกลบลูลิน ก�อนได�รับพิษ
100% ตามลําดับ 

 
 
ฤทธิ์ลดการอักเสบ และขับป'สสาวะ

สารสกัดเอทานอลส�วนเหนือดินของหมามุ�ย มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ท่ีอุ�งเท�าหนู จากการกระตุ�นด�วย
คาราจีแนน และมีฤทธิ์ขับป0สสาวะในหนู เม่ือให�ในขนาด 
Na+/K+ เป�น 1.48 และ 1.45 ตามลําดับ ซ่ึงใกล�เคียงกับยามาตรฐาน 

 
 
ฤทธิ์ยับย้ังอนุมูลอิสระ  

สารสกัดเอทิลอะซีเตตจากหมามุ�ยท้ังต�น พบว�ามีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ 
ug/ml เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน 
anion โดยมีค�า IC50  = 180 ug/ml 

สารสกัดเมทานอลจากหมามุ�ยท้ังต�น พบว�ามีฤทธิ์ 
เทียบกับสารมาตรฐาน EDTA (ค�า IC
 

 
 

เมล็ดหมามุ�ย ลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูปกติท่ีได�รับ 
100 และ 200 มก./กก. สามารถลดระดับ 
% ภายหลังได�รับสารสกัดเป�นเวลา 2 ชั่วโมง  

นอกจากนี้ยังลดระดับน้ําตาลในหนูเบาหวาน (ถูกเหนี่ยวนําด�วย streptozotocin)  
240.5 เป�น 90.6 มก% ภายหลังได�รับสารสกัด 

การให�สารสกัดเอทานอลจากเมล็ดหมามุ�ย ขนาด 5, 10, 20, 30, 40,  
แก�หนูเบาหวาน (ถูกเหนี่ยวนําด�วย alloxan) สามารถลด 

18.6, 24.9, 30.8, 41.4, 49.7, 53.1, 55.4 % ตามลําดับ  
ชั่วโมง เม่ือเทียบกับยามาตรฐาน glibenclamide  

ลดระดับน้ําตาลในเลือดได� 59.7%  

serum immunoglobulin) ของกระต�ายท่ีได�จากการฉีดสารสกัดน้ําจากเมล็ด
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งพิษงูเห�าโดยพบว�าหนูท่ีได�รับซีรัมกระต�าย โดยการฉีดเข�าช�องท�องในขนาด 

ขนาด 0.75 มก./กก.ip) อัตราการรอดชีวิดของหนูจะสูงข้ึน 
ก�อนได�รับพิษงู เป�นเวลา 4, 24, 72 และ 168 ชม. มีอัตราการรอดชีวิต 

ฤทธิ์ลดการอักเสบ และขับป'สสาวะ 
สารสกัดเอทานอลส�วนเหนือดินของหมามุ�ย มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ท่ีอุ�งเท�าหนู จากการกระตุ�นด�วย

คาราจีแนน และมีฤทธิ์ขับป0สสาวะในหนู เม่ือให�ในขนาด 200 และ 400 มก./กก. ทําให�อัตราส�วนการขับ 
ตามลําดับ ซ่ึงใกล�เคียงกับยามาตรฐาน furosemide มีอัตราส�วนการขับ 

สารสกัดเอทิลอะซีเตตจากหมามุ�ยท้ังต�น พบว�ามีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ DPPH โดยมีค�า 
เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน rutin (ค�า IC50  = 480 ug/ml)  มีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ 

= 180 ug/ml เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน quercetin (ค�า IC50  = 60 ug/ml)
สารสกัดเมทานอลจากหมามุ�ยท้ังต�น พบว�ามีฤทธิ์ Iron chelating โดยมีค�า IC50

IC50  = 65 ug/ml) 

ของกระต�ายท่ีได�จากการฉีดสารสกัดน้ําจากเมล็ด
โดยการฉีดเข�าช�องท�องในขนาด 

อัตราการรอดชีวิดของหนูจะสูงข้ึน โดยหนูท่ีได�รับ
มีอัตราการรอดชีวิต 0, 80, 90 และ 

สารสกัดเอทานอลส�วนเหนือดินของหมามุ�ย มีฤทธิ์ลดการอักเสบ ท่ีอุ�งเท�าหนู จากการกระตุ�นด�วย   
ทําให�อัตราส�วนการขับ 

มีอัตราส�วนการขับ 1.47 

โดยมีค�า IC50  = 420 
มีฤทธิ์จับอนุมูลอิสระ superoxide 

= 60 ug/ml) 
50  = 220 ug/ml เม่ือ

 



ฤทธิ์ยับย้ังการเกิดออกซิเดชันของไขมัน 
สารสกัดเมทานอลจากเมล็ดหมามุ�ย มีฤทธิ์ยับยั้งการเกิด  

lipid peroxidation ในหลอดทดลอง โดยมีค�า IC50  = 217.25 ug/ml  
เม่ือเทียบกับสารมาตรฐาน L-ascorbic acid และ quercetin  
(มีค�า IC50  = 41 และ 19.75 ug/ml ตามลําดับ) 
 
 
 
 
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 

สารสกัดเอทานอลส�วนเหนือดินของหมามุ�ย เม่ือทดสอบด�วยวิธี disc diffusion ในขนาด 20 มก/disc 
พบว�ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 7 ชนิด คือ Staphylococcus saprophyticus, Shigella sonnie, 
Salmonella typhi, Vibrio cholera, Streptococcus epidermidis, Shigella flexneri, 
Staphylococcus aureus โดยมีขนาดโซนใส 10.76 – 15.55 มม. 

สารสกัดเมทานอลจากเมล็ดหมามุ�ย เม่ือทดสอบด�วยวิธี disc diffusion ในขนาด 500 และ 750  
ug/ml/disc พบว�ามีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อ Bacillus pumillus 8241, Escherichia coli 5B, Vibrae chlolera 
1353 และ 226101 
 
 
ข�อควรระวังในการใช�เมล็ดหมามุ�ย 
           ขนจากฝ0ก ทําให�เกิดอาการระคายเคืองอย�างแรง ทําให�คันเป�นผื่นแดง ปวดและบวมได� หากถูกขนพิษ
ของหมามุ�ย ให�ใช�ข�าวเหนียวป0�นเป�นก�อนคลึงให�นิ่ม แล�วนํามาถูบริเวณขนออกมา  

การกินเมล็ดหมามุ�ยมากเกินไป อาจทําให�เกิดอาการประสาทหลอน ปวดมวนท�อง คลื่นไส� อาเจียน 
หรือการกินเมล็ดท่ีไม�ได�ค่ัว ไม�ได�นึ่ง หรือไม�สุก อาจทําให�เกิดพิษได� 

ไม�ควรกินเมล็ดหมามุ�ยร�วมกับยาในกลุ�ม Monoamine oxidase inhibitor (MAOIs) ซ่ึงเป�นยาต�าน
การซึมเศร�าเนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันทําให�ความดันเพ่ิมสูงได� รวมท้ังไม�ควรกินร�วมกับยา หรือสมุนไพรท่ีมี
ฤทธิ์ต�านการแข็งตัวของเลือด เช�น กระเทียม แป�ะก�วย เป�นต�น เพราะอาจทําให�เลือดไหลหยุดยาก โดยเฉพาะ
ในช�วงเข�ารับการผ�าตัด  
           เมล็ดของหมามุ�ยมีสาร L-dopa หรือ Levo-3,4- dihydroxyphenylalanine อยู�ปริมาณสูง ซ่ึงอาจ
มีผลต�อสมองส�วนต�างๆ ในหลายเส�นทาง โดยเฉพาะการควบคุมการเคลื่อนไหว และอาจมีผลทําให�ความดัน
โลหิตตํ่าลง การรับประทานในปริมาณท่ีมากอาจมีผลเสียต�อร�างกายได� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารอ�างอิง 
1. พิชานันท2 ลีแก�ว. โรคหย�อนสมรรถภาพทางเพศ. จุลสารข�อมูลสมุนไพร. 2553:28;2-17. 
2. สุภาภรณ2 ปUติพร.บันทึกของแผ�นดิน 4 สมุนไพร ยากาํลัง. พิมพ2คร้ังท่ี 2. ปรมัตถ2การพิมพ2:กรุงเทพมหานคร, 2554. 
3. Aguiyia,JC, Igwehb AC, Egesiec UG, Leoncinid R. Studies on possible protection against snake venom 

using Mucuna pruriens protein immunization. Fitoterapia 1999:70; 21-24. 
4. Arulkumar S, Sabesan M. The behavioral performance tests of Mucuna pruriens gold nanoparticles in  

the 1-methyl 4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine treated mouse model of parkinsonism. 
 Asian Pacific Journal of Tropical Disease. 2012:2(1); S499-S502. 

5. Bhaskar A, Vidhya VG, Ramya M. Hypoglycemic effect of Mucuna pruriens seed extract on normal and  
streptozotocin-diabetic rats. Fitoterapia 2008:79; 539–543. 

6. Goswami SK, et al. Screening for Rho-kinase 2 inhibitory potential of Indian medicinal plants used in  
management of erectile dysfunction. Journal of Ethnopharmacology (2012),  
http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2012.07.045 

7. Katzenschlager R, Evans A, Manson A, Patsalos PN, Ratnaraj N, Watt H, Timmermann L,Giessen R, Lees  
AJ. Mucuna pruriens in Parkinson’s disease: a double blind clinical and pharmacological study. J  
Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1672–1677. 

8. Kumar DS, Muthu AK, Smith AA, Manavalan R. In vitro antioxidant activity of various extracts of whole  
plant of Mucuna pruriens (Linn.) Int J Pharm Tech Res. 2010:2(3):2063-2070. 

9. Lieu CA, Kunselman AR, Manyam BV, Venkiteswaran K, Subramanian T.  A water extract of Mucuna  
pruriens provides long-term amelioration of parkinsonism with reduced risk for dyskinesias.  
Parkinsonism and Related Disorders 2010:16; 458-465. 

10. Majekodunmi SO, Oyagbemi AA, Umukoro S, Odeku OA. Evaluation of the anti-diabetic properties of  
Mucuna pruriens seed extract. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2011:4(8);632-636.                   

11. Misra L, Wagner H. Alkaloidal constituents of Mucuna pruriens seeds. Phytochemistry 2004:65(18);  
2565-2567. 

12. Misra L, Wagner H. Extraction of bioactive principles from Mucuna pruriens seeds. Indian J Biochem   
Biophys 2007:44; 56-60. 

13. Munhoz RP, Dare P, Teive HAG. Darkening of white hair in parkinson’s disease induced by levodopa  
rich Mucuna pruriens (velvet beans) extract powder. Parkinsonism & Related Disorders. 2012:18(2);  
S135-S136. 

14. Rajeshwar Y, Gupta M, Mazumder UK. In vitro lipid peroxidation and antimicrobial activity of Mucuna  
pruriens seeds. IJPT 2005:4(1);32-35. 

15. Scir A, Tanfania F, Bertoli E, Furlani E, NNadozieb H-O, Ceruttib H, Cortelazzob A, Binic L, Guerrantib R. 
The belonging of gpMuc, a glycoprotein from Mucuna pruriens seeds, to the Kunitz-type trypsin  
inhibitor family explains its direct anti-snake venom activity. Phytomedicine 2011:18; 887– 895 

16. Singhala B, Lalkakaa J, Sankhlab C. Epidemiology and treatment of Parkinson’s disease in India 
Parkinsonism and Related Disorders 2003:9; S105–S109. 

17. Suresh S, Prithiviraj E, Prakash S. Dose- and time-dependent effects of ethanolic extract of Mucuna pruriens  
Linn. seed on sexual behaviour of normal male rats. J Ethnopharmacology 2009:122(3); 497-501. 
 
 

 
 
 

����������������� 
 


